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Uddannelsesudvalgsmøde for laborantuddannelsen 

Dato: 22. november 2018 

Referent: Louise Bjørn 

 

Deltagere: Preben Nielsen, Anne Marie Kverneland, Nils Arneborg, Rei Nanna Mckay 
Mansa, Maria Baunbæk, Louise Bjørn, Serina Floris, Kasper R. Hansen 

Afbud: Annette Thromsholdt, Helle Simonsen, Helle G. Wendelboe 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidst møde 
3. Nye medlemmer af udvalget 
4. Ny studieordning/temastruktur 
5. Nye ”bløde” erhvervskompetencer 
6. Brug af temakaraktererne ved praktikansættelser 
7. Nyt fra de studerende 
8. Eventuelt 

 
Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarli
g 

Deadline
s 

1 Godkendt   

2 Godkendt   

3 Præsentation af de nye 
medlemmer 

  

4 Maria præsenterer den nye 
studieordning for 
laborantuddannelsen 

- Der er nationale 
fagelementer, som 
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fylder 1 år og lokale, 
som fylder et halvt år 

- De lokale 
fagelementer består af 
et lægemiddeltema og 
et 
proteinoprensningstem
a 

-  Temastrukturen er 
blevet ændret, så vi 
går fra 9 til 6 temaer 
 

1. semester 
- Første semester er 

ikke blevet ændret 
væsentligt 

    2. semester 

- På andet semester 
ligger der nu et 
gensplejsningstema, 
som tidligere lå på 3. 
semester. 

- Det gamle tema 6/7 
bliver nu et samlet 
tema på 2. semester 

- Statistiktemaet er 
udgået og statistikken 
ligger nu sammen 
med de øvelser, hvor 
den bliver brugt. 

- 2. semesterprojektet 
er blevet udvidet. 

 
3. semester 

et 
lægemiddelfremstilling
skursus er blevet 
oprettet som en fusion 
af det gamle 
syntesetema, fra 2. 
semester (tema 4) og 
det gamle 
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kvalificeringstema på 
3. semester.  
(tema 8) 

- 3. semesterprojektet 
er blevet udvidet 
blandt andet med 
projektstyring. Fra 10 
– 15 ECTS 

- Forslag om at 
undervise i audit. Evt. 
kan 
miljøteknologstuderen
de auditere 
laboranter. 

Der er blevet lavet om på 
prøveformen. På 1. semester er 
en 4 timers skriftlig prøve blevet 
konverteret til en mundtlig som 
omhandler de øvelser, som der 
blevet lavet i løbet af 
semesteret. 

På 2. semester bibeholdes 
projekteksamen 

På 3. semester kommer der til 
at være to delprøver (i tema 6 
og i projekt) det er endnu ikke 
fastlagt hvordan det kommer til 
at forløbe. 

 

5 Maria orienterer om de 
nedskrevne ”bløde 
kompetencer”, som de 
studerende bliver præsenteret 
for på skolen. Der er bred 
enighed om at disse er vigtige, 
da man tit vil møde de samme 
mennesker flere gange i løbet af 
ens arbejdsliv. 
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6 Der er kommet et spørgsmål fra 
underviserne om der bliver 
kigget på interne studerende i 
forbindelse med 
praktikpladssøgning. Anne Marie 
Kverneland siger at der ikke 
bliver kigget så meget på 
karakterer på Novo Nordisk, 
men mere på hvad den 
studerende har haft af andre 
jobs/fritidsinteresser. På Agilent 
bliver der, ifølge Rei Nanna 
Mckay Mansa, kigget på 
karakterer. Medlemmerne af 
udvalget spørger 
personaleafdelingerne om der 
bliver kigget på karakterer til 
næste møde. Umiddelbart er 
holdningen at det er en god ide 
at sende karaktererne med. 
 
Karakter sættes på dagsorden 
på næste møde. 

  

7 Serina Floris siger at de 
studerende har været glade for 
kursus i Excel. Der er mange 
studerende der ikke har 
forhåndskendskab til Excel. 

 

  

8 Preben Nielsen spurgte til om 
Novo Nordisk´s fondsmidler 
kunne bruges til støtte af større 
apparatur på 
Erhvervsakademier.  

Anne Marie vil forhøre sig om, 
hvordan man skal gribe det an, 
hvis skolen ønsker at sende en 
ansøgning til Novo Nordisk 
Fonden om midler til køb af 
robot. 

  

 


